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Emotion Emotion Emotion Emotion BOUDOIRBOUDOIRBOUDOIRBOUDOIR----HOTELHOTELHOTELHOTEL    
focení + makefocení + makefocení + makefocení + make----up + účes + hotel + fotkyup + účes + hotel + fotkyup + účes + hotel + fotkyup + účes + hotel + fotky                                                                                                                                                                                                                                                        
Snad každá žena trpí předsudkem, že není fotogenická, často 
je se svojí visáží nespokojená a alespoň čas od času potřebuje 
slyšet, že jí to sluší. Překážkou k nafocení boudoir rozhodně 
není ani vyšší věk ani silnější postava, jak si většina žen mylně 
myslí! Mým úkolem při boudoir focení je zachytit Vás ve 
vkusných a lichotivých pózách a dopřát Vám neobyčejný 
zážitek z poznání Vaší vlastní krásy. A krásnou žena zůstává 
po celý svůj život. Z focení vůbec nemusíte mít žádné obavy, 
společnými silami dosáhneme těch nejlepších výsledků. Nechte 
se přesvědčit a překvapte sebe i druhé Vaším vlastním půvabem a ženskostí! I Vy budete sama sebe 
obdivovat...! 
 

Balíček BOUDOIRBOUDOIRBOUDOIRBOUDOIR----HOTELHOTELHOTELHOTEL je určen ženám, které nedisponují vlastním luxusním pokojem vhodným pro 

boudoir fotky a ženám, které si chtějí užít neobyčejný den společně se svými kamarádkami a zažít tak něco 
nového, cítit se chvíli jako modelka a vychutnat si pocit spokojenosti se sebou sama... Výhodou tohoto balíčku 
je, že již zahrnuje pronájem luxusního hotelového pokoje nebo apartmánu a služby profesionální vizážistky, 
přičemž větší počet klientek (až čtyř) při jednom focení výrazně zvýhodňuje cenu.  
 
Boudoir fotografie jsou velkým hitem a skvělým nápadem na nádherný a vkusný předsvatební, svatební, 
vánoční i narozeninový dárek pro partnera, překvapení k výročí nebo přesvědčivý důkaz o své vlastní a 
přirozené kráse.  
 

Položte si následující otázky …Položte si následující otázky …Položte si následující otázky …Položte si následující otázky …    
- Připadáte si „nefotogenicky“ nebo „málo krásná“?  
- Chtěla byste si udělat radost nebo si zvednout sebevědomí? 
- Chcete zažít krásný den se svými kamarádkami plný neobyčejných dojmů a pocitu spokojenosti se sebou 

sama? 
- Máte obavy z fotografování a pózování před objektivem, ale přesto byste chtěla si zažít pocit být alespoň 

jednou v životě modelkou?  
- Chtěla byste si navěky uchovat důkaz o své kráse a mít doma vkusné fotografie, na které budete pyšná Vy i 

Váš partner? 
- Chtěla byste potěšit svými fotografiemi sebe nebo svoji drahou polovičku? 
- Chtěla byste darovat ten nejkrásnější dárek v podobě sebe a zažít spontánní reakci svého partnera na 

překvapení? 

Odpověděli jste si na uvedené otázky vícekrátOdpověděli jste si na uvedené otázky vícekrátOdpověděli jste si na uvedené otázky vícekrátOdpověděli jste si na uvedené otázky vícekrát    ANOANOANOANO????    Pak Vám nabízímePak Vám nabízímePak Vám nabízímePak Vám nabízíme … … … …    

Emotion Emotion Emotion Emotion BOUDOIRBOUDOIRBOUDOIRBOUDOIR----HOTELHOTELHOTELHOTEL    ––––    balíčekbalíčekbalíčekbalíček obsahuj obsahuj obsahuj obsahujeeee    
- 1 až 1,5 hodiny focení v hotelovém interiéru nebo exteriéru (dle Vašeho přání a v závislosti na roční době a 

počasí) 
- fotomake-up a úprava účesu od profesionální vizážistky 
- pronájem luxusního hotelového pokoje nebo apartmánu 
- min. 40 fotografií v digitální podobě umístěných na portálu www.emotion-photo.cz v barevné nebo 

černobílé variantě k Vašemu výběru 

- 17 ks (resp. 15 + 2 zdarma za referenci a možnost zveřejnění) Vámi zvolených digitálně upravených 
(retušovaných) a vytištěných fotografií formátu 15 x 23 cm 



  

… uchovejte si jedinečné emoce neopakovatelných okamžiků 
Emotion–photo David Šimánek * Feřtekova 544/13 * 181 00  Praha 8 * ičo 88577414 

tel: 602 206 523 * info@emotion-photo.cz * www.emotion-photo.cz 

  

- CD se všemi vybranými fotografiemi v plné kvalitě včetně graficky upraveného obalu stylově zabalené v 
dárkovém balení 

- sleva 10% na jakýkoliv další balíček focení u EmotionEmotionEmotionEmotion----photophotophotophoto    
- osobní přístup, uvolněná a přátelská atmosféra a celková pohoda při focení  

To všeTo všeTo všeTo vše za  za  za  za supersupersupersuper cenu cenu cenu cenu již již již již    odododod    4.74.74.74.790909090,,,,---- Kč Kč Kč Kč****    
* Cena* Cena* Cena* Cena je ovlivněna je ovlivněna je ovlivněna je ovlivněna    počtem účastnicpočtem účastnicpočtem účastnicpočtem účastnic a pronájmem a pronájmem a pronájmem a pronájmem hotelového pokoje hotelového pokoje hotelového pokoje hotelového pokoje. Přesnou kalkulaci provedeme na vyžádání.. Přesnou kalkulaci provedeme na vyžádání.. Přesnou kalkulaci provedeme na vyžádání.. Přesnou kalkulaci provedeme na vyžádání.    

    

Dále Vám můžeme nabídnoutDále Vám můžeme nabídnoutDále Vám můžeme nabídnoutDále Vám můžeme nabídnout    
- každou další Vámi vybranou fotografii k vytištění a úpravě za 100,- Kč, nad 5 ks za 80,- Kč včetně úpravy a 

tisku 

- vytištění více kopií jedné zvolené již upravované fotografie 15x23 cm za 20,- Kč za jednu kopii 

- vytvoření profesionální fotoknihy, fotoobrazu nebo fotoplátna již od 500,- Kč (cena dle formátu) 
 

Doplňující informace … 
- při focení mimo Prahu nebo mimo okres Domažlice účtujeme dopravné 5,- Kč za kilometr 

- neupravené fotografie neposkytujeme 

- nejsme plátci DPH 
 
 


